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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0401),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0279/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti s sistemom 
registriranja.

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba uvesti sistem 
registriranja. Registracija se odobri po 
pregledu, ali proizvod izpolnjuje merila za 
določeno kategorijo proizvodov.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi zamenjava prejšnjega sistema s sistemom registriranja se učinkovitost predhodnih 
pregledov ne bi smela zmanjšati.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija in države članice bi morale 
zagotoviti, da se za kampanje za 
ozaveščanje in spodbujanje znaka za 
okolje namenijo ustrezna sredstva.

Or. en

Obrazložitev

EU in države članice bi morale spodbujati znak za okolje. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za predelano 
hrano ter proizvode ribištva in 
ribogojstva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do zamenjave z ekološkim znakom ali diskriminacije med predelano in 
nepredelano hrano (npr. vodo), je bolje preprečiti uvedbo specifičnih ukrepov, ki področje 
uporabe te uredbe omejujejo le na predelano hrano in proizvode ribištva in ribogojstva.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znaka za okolje ni mogoče podeliti 
proizvodom, ki vsebujejo snovi ali 
pripravke, ki so v skladu z Direktivo 
67/584/EGS ali Direktivo 1999/45/ES 
razvrščene med zelo strupene, strupene, 
nevarne za okolje, rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje, ali snovi iz 
člena 57 Uredbe 1907/2006/ES (REACH). 
Komisija lahko  sprejme ukrepe, da se za 
določene kategorije proizvodov odobri 
odstopanje od zgornjega pododstavka.
Ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Za izpolnitev visokih pričakovanj o kakovosti in kemijski varnosti proizvodov z znakom za 
okolje je treba ponovno dodati splošno načelo o prepovedi nevarnih snovi in nato predvideti 
odstopanja za določene kategorije proizvodov prek postopka komitologije. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi opravljajo postopek 
preverjanja na dosleden in zanesljiv način 
v skladu s standardi skupine EN 45 000 
ali enakovrednimi mednarodnimi 
standardi.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovi visoka kakovost postopkov preverjanja v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da EUEB pri svojem 
delovanju pri vsaki skupini proizvodov 
upošteva uravnoteženo sodelovanje vseh 
ustreznih zainteresiranih strani, kot so 
pristojni organi, proizvajalci, trgovci na 
drobno, uvozniki, okoljevarstvene skupine 
in potrošniške organizacije.

2. Komisija zagotovi, da EUEB pri svojem 
delovanju pri vsaki skupini proizvodov 
upošteva uravnoteženo sodelovanje vseh 
ustreznih zainteresiranih strani, kot so 
pristojni organi, proizvajalci in ponudniki 
storitev, mala in srednje velika podjetja, 
trgovci na drobno, uvozniki, 
okoljevarstvene skupine in potrošniške 
organizacije.

Or. en

Obrazložitev

V komisiji je treba zagotoviti uravnoteženo prisotnost vseh zainteresiranih strani. Izbrisane so 
nekatere kategorije, ki so bile izrecno omenjene v prejšnji uredbi. Prisotnost predstavnikov 
malih in srednje velikih podjetij je zelo pomembna in jo je treba zagotoviti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
temeljijo na okoljski uspešnosti proizvodov 
ob upoštevanju zadnjih strateških ciljev 
Skupnosti na področju okolja. 

1. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
določajo okoljske zahteve, ki jih mora 
proizvod izpolnjevati, da bi lahko nosil 
znak za okolje, in temeljijo na strokovni 
analizi okoljske uspešnosti proizvodov ob 
upoštevanju zadnjih strateških ciljev 
Skupnosti na področju okolja.
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Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da se najprej opozori na merila (predlog spremembe zgolj prestavlja vsebino 
odstavka 3 - glej predlog spremembe 9).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Okoljska uspešnost proizvodov se določi
na podlagi najboljših doseženih rezultatov 
proizvodov na trgu Skupnosti. Zato se 
upoštevajo najpomembnejši vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem 
življenjskem krogu, zlasti vpliv na 
podnebne spremembe, vpliv na naravo in 
biološko raznolikost, porabo energije in 
virov, nastajanje odpadkov, emisije v vse 
prvine okolja, onesnaževanje prek 
fizikalnih dejavnikov ter uporabo in izpust 
nevarnih snovi.

2. Pri določanju meril se upoštevajo 
najpomembnejši vplivi, ki jih imajo 
proizvodi na trgu Skupnosti na okolje. Zato 
se upoštevajo najpomembnejši vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem 
življenjskem krogu, zlasti vpliv na 
podnebne spremembe, vpliv na naravo in 
biološko raznolikost, porabo energije in 
virov, nastajanje odpadkov, emisije v vse 
prvine okolja, onesnaževanje prek 
fizikalnih dejavnikov ter uporabo in izpust 
nevarnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Merila bi morala upoštevati najpomembnejše vplive, ki jih imajo proizvodi na trgu na okolje.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
določajo okoljske zahteve, ki jih mora 
proizvod izpolnjevati, da bi lahko nosil 
znak za okolje.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Besedilo se je prestavilo v prvi odstavek tega člena (glej predlog spremembe 7).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija zagotovi, da se pri 
oblikovanju in pregledu meril kot eden 
izmed glavnih vidikov upošteva 
zmanjšanje števila poskusov na živalih.

Or. en

Obrazložitev

Merila za podeljevanje znaka za okolje bi morala trg prisiliti k zmanjšanju števila poskusov 
na živalih.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z EUEB lahko postopek 
za oblikovanje ali pregled meril za 
podeljevanje znaka za okolje sprožijo in 
vodijo tudi države članice, pristojni organi 
in druge zainteresirane strani. 

Po posvetovanju z EUEB in Komisijo 
lahko postopek za oblikovanje ali pregled 
meril za podeljevanje znaka za okolje 
sprožijo in vodijo tudi države članice in
pristojni organi. Zainteresirane strani, ki 
so zastopane v Odboru Evropske unije za 
znak za okolje (EUEB), lahko postanejo 
odgovorne za vodenje oblikovanja meril, 
če dokažejo strokovno znanje na področju 
proizvoda in sposobnost vodenja postopka 
na nevtralen način in v skladu s cilji te 
uredbe.



PR\760051SL.doc 11/24 PE418.115v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da decentraliziran organ ohrani pregled nad razvojem postopka. Za 
zagotovitev neodvisnosti in preglednosti postopka ter zaupanja javnosti v znak za okolje je 
treba uvesti filter, ki bo onemogočal, da bi vsaka zainteresirana stran lahko sprožila in vodila 
oblikovanje meril.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokumentacija se predloži Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev postopka.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so merila oblikovana za 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, se nanašajo samo na 
predelavo, prevoz in pakiranje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zgoraj naštetih razlog hrana ne bi smela biti vključena v uredbo.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je potreben nebistven pregled 
meril, se uporabi skrajšani postopek 
pregleda, kot to določa priloga I Ba.

Or. en

Obrazložitev

Za majhne in nebistvene spremembe meril mora veljati učinkovit in hiter postopek pregleda.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v enem letu od začetka 
veljavnoti te uredbe in po posvetovanju z 
odborom Evropske unije za znak za okolje 
(EUEB) ter v skladu s cilji in načeli iz 
člena 1 pripravi in objavi delovni načrt 
Skupnosti za podeljevanje zanaka za 
okolje, ki zajema cilje in neizčrpen 
seznam proizvodov, ki bodo med 
prednostnimi nalogami delovanja 
Skupnost. Ta načrt je treba redno 
posodabljati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imeli pregled in nekatere smernice za oblikovanje novih meril, je potreben delovni 
načrt.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 1 se sprejmejo in objavijo 
najpozneje [180] dni po predložitvi 
dokumentacije iz člena 7 Komisiji. 

Or. en

Obrazložitev

Ko se opravijo vse tehnične ocene, mora Komisija hitro sprejeti merila.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci, uvozniki, ponudniki 
storitev ter trgovci na debelo in drobno, ki 
želijo uporabljati znak za okolje, se v 
skladu z naslednjimi pravili registrirajo 
pri enem izmed pristojnih organov iz člena 
4, da bi znak za okolje lahko uporabljali:

1. Upravljavci vložijo vlogo za uporabo 
znaka za okolje pri enem izmed pristojnih 
organov iz člena 4 in v skladu z 
naslednjimi pravili:

Or. en

Obrazložitev

Poenostavljanje besedila.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zahtevku za registracijo so navedeni 2. V zahtevku za registracijo so navedeni 
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ime in naslov trgovca ter zadevna skupina 
proizvodov, zahtevek pa mora vsebovati 
tudi popoln opis proizvoda. 

ime in naslov upravljavec ter zadevna 
skupina proizvodov, zahtevek pa mora 
vsebovati tudi popoln opis proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Prošnjo za registracijo ne vloži le trgovec; upravljavec se zdi ustreznejši termin.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ, pri katerem je bil vložen 
zahtevek za registracijo, lahko za obdelavo 
registracije zaračuna pristojbino do največ 
200 EUR. Če je zaračunana pristojbina, je 
uporaba znaka za okolje odvisna od 
pravočasnega plačila pristojbine.

3. Pristojni organ, pri katerem je bil vložen 
zahtevek za registracijo, lahko za obdelavo 
registracije zaračuna pristojbino do največ 
200 EUR. Pristojbina za mala in srednje 
velika podjetja bi se morala v vsakem 
primeru zmanjšati za vsaj 25 %. Če je 
zaračunana pristojbina, je uporaba znaka za 
okolje odvisna od pravočasnega plačila 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je zavedati, da mala in srednje velika podjetja veliko težje zaprosijo za znak za 
okolje, zato jih je treba spodbuditi s takimi ugodnostmi. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevni pristojni organ v dveh mesecih 
po prejemu zahtevka za registracijo preveri 
dokumentacijo iz odstavka 2.

4. Zadevni pristojni organ v dveh mesecih 
po prejemu zahtevka za registracijo oceni, 
ali proizvod izpolnjuje merila znaka za 
okolje, ki veljajo za zadevno skupino 
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proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora pristojni organ pred registracijo ustrezno oceniti, ali proizvod, ki 
se poteguje za znak za okolje, izpolnjuje zahtevana merila.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je dokumentacija popolna, pristojni 
organ vsakemu proizvodu dodeli številko 
registracije.

Če proizvod izpolnjuje merila znaka za 
okolje, mu pristojni organ dodeli številko 
registracije.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojni organ, ki je proizvod registriral, 
o vsaki registraciji obvesti Komisijo. 
Komisija vzpostavi skupni register in ga 
redno dopolnjuje. Ta register je javno 
dostopen.

6. Pristojni organ, ki je proizvod registriral, 
o vsaki registraciji obvesti Komisijo. 
Komisija vzpostavi skupni register in ga 
redno dopolnjuje. Ta register je javno 
dostopen, zlasti prek spleta.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti možnost, da hitro in enostavno preverijo, ali je proizvod resnično 
nosi znak za okolje.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Kadar se znak za okolje namesti na 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, ki ne izpolnjuje zahtev iz 
Uredbe (ES) št. 834/2007, znak v istem 
vidnem polju dopolnjuje navedba, da se 
oznaka nanaša le na okoljsko uspešnost 
predelave, prevoza ali pakiranja 
proizvoda.

črtano

Prvi pododstavek se uporablja tudi za 
predelano hrano, ki je označena v skladu 
s členom 24 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornje vprašanje o hrani.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija v sodelovanju z 
EUEB spodbujajo uporabo znaka 
Skupnosti za okolje z ukrepi ozaveščanja 
in informativnimi kampanjami za 
potrošnike, proizvajalce, javne naročnike, 
trgovce na debelo in drobno ter širšo 
javnost in tako podpirajo razvoj sistema.

Države članice in Komisija v sodelovanju z 
EUEB spodbujajo uporabo znaka 
Skupnosti za okolje z ukrepi ozaveščanja 
in informativnimi kampanjami za 
potrošnike, proizvajalce, javne naročnike, 
trgovce na debelo in drobno ter širšo 
javnost, tudi šole, in tako podpirajo razvoj 
sistema ter njegov privzem, zlasti z uvedbo 
služb za pomoč udeležencem na trgu, 
predvsem malim in srednje velikim 
podjetjem..

Or. en
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Obrazložitev

V okviru dejavnosti spodbujanja se ne bi smele financirati samo informativne kampanje, 
temveč je treba nuditi tudi tehnično pomoč udeležencem na trgu, ki želijo zaprositi za znak za 
okolje.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovna ocena Izmenjava informacij in najboljših praks

Or. en

Obrazložitev

Pristojne organe je treba spodbuditi k sodelovanju.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi zagotovili usklajeno uporabo členov 
9 in 10, se v pristojnih organih opravi 
strokovna ocena. Strokovna ocena se 
opravi na podlagi zanesljivih in 
preglednih meril za ocenjevanje ter določb 
o ocenjevanju.

Da bi zagotovili usklajeno uporabo te 
uredbe in zlasti členov 9 in 10, si pristojni 
organi izmenjujejo informacije in 
izkušnje ter usklajujejo delo in storitve 
nacionalnih pristojnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Pristojne organe je treba spodbuditi k sodelovanju.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do [opredeliti datum –
pet let po datumu objave] Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju sistema Skupnosti za
podeljevanje znaka za okolje. V poročilu 
so navedeni tudi elementi za možen 
pregled sistema.

Komisija najpozneje do [opredeliti datum –
pet let po datumu objave] Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju sistema Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje, zlasti o 
izvajanju člena 12. V poročilu so navedeni 
tudi napredek pri uresničevanju ciljev iz 
delovnega načrta in elementi za možen 
pregled sistema.

Or. en

Obrazložitev

Treba je podrobno spremljati razvoj znaka za okolje, uporabo sredstev in uresničevanje ciljev 
ter razloge za morebitno neuresničevanje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko poveča največji znesek 
pristojbine iz člena 9(3) in spremeni 
priloge.

Komisija lahko spremeni največji znesek 
pristojbine iz člena 9(3) in priloge.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati bi morala tudi možnost, da se znesek pristojbine zmanjša.



PR\760051SL.doc 19/24 PE418.115v01-00

SL

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga I – točka B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(Ba.) SKRAJŠANI POSTOPEK ZA 
NEBISTVENI PREGLED MERIL
Komisija pripravi poročilo, ki vsebuje 
naslednje:

– obrazložitev, zakaj popoln pregled 
meril ni potreben, ampak zadošča 
preprosta posodobitev meril in 
njihove strogosti, 

– tehnični del, ki posodablja prejšnje 
tržne podatke, uporabljene za 
določanje meril,

– osnutek predloga pregledanih 
meril, 

– količinsko navedbo splošne 
okoljske uspešnosti, ki naj bi jo 
pregledana merila v primerjavi z 
okoljsko uspešnostjo povprečnih 
proizvodov na trgu dosegla v 
celoti,

– pregledan priročnik za možne 
uporabnike znaka za okolje in 
pristojne organe,

– in pregledan priročnik za organe 
za oddajo javnih naročil.

Poročilo in osnutek predloga meril sta na 
voljo za javno posvetovanje na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, v dveh mesecih pa je mogoče 
podati tudi pripombe.
Na vse pripombe, prejete med javnim 
posvetovanjem, bodo podani odgovori, v 
katerih bo navedeno, ali je bila 
posamezna pripomba sprejeta ali 
zavrnjena in zakaj. 
Ob upoštevanju vseh sprememb, vnesenih 
v obdobju javnega posvetovanja, in če 
nobena država članica ne zahteva 
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odprtega sestanka delovne skupine, lahko 
Komisija v skladu s členom 8 sprejme 
merila. 
Na zahtevo katere koli države članice se o 
osnutku pregledanih meril skliče odprti 
sestanek delovne skupine, ki se ga 
udeležijo vse zainteresirane strani, kot so 
pristojni organi, industrija (vključno z 
MSP), sindikati, trgovci na drobno, 
uvozniki ter okoljske in potrošniške 
organizacije. Navedenega sestanka se 
udeleži tudi Komisija. 
Komisija lahko merila sprejme v skladu s 
členom 8 in ob upoštevanju vseh 
sprememb, vnesenih v obdobju javnega 
posvetovanja ali med sestankom delovne 
skupine.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: eden najpomembnejših vidikov uspeha znaka za okolje je, da se merila, če ne 
gre za bistvene spremembe posameznih elementov meril, lahko hitro posodobijo. 
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OBRAZLOŽITEV

Znak za okolje je ime prostovoljne znamke, katere namen je na evropski ravni spodbujati 
razširjenost visokoučinkovitih proizvodov z majhnim vplivom na okolje v njihovem celotnem 
življenjskem krogu.

Zato so za vsako od številnih kategorij določenih proizvodov že določeni nekateri standardi 
ekološke kakovosti (lahko se imenujejo „merila“). Znak za okolje je bil doslej podeljen 26 
kategorijam proizvodov, 622 licencam in več kot 300 proizvodom in storitvam, kot so 
detergenti, papir, oblačila (čevlji in tekstilni izdelki), turizem in izdelki za kampiranje.

Ta znamka je z rožo, ki jo simbolizira, poživljajoč element, ki z nenehnim posodabljanjem 
okoljskih meril za proizvode, katerim se podeljuje, spodbuja podjetja, da so dejavna v okviru 
plemenitih prizadevanj za splošno povečanje ekološke kakovosti proizvodov na trgu. 

Z Evropskim akcijskim načrtom za proizvodnjo in trajnostno porabo, zlasti pa s pregledom 
uredbe o znaku za okolje, z uredbo o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (KOM(2008)0402) in direktivo o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov(KOM(2008)0399) ter z upoštevanjem sporočila o javnih naročilih za boljše 
okolje (KOM(2008)400) namerava Evropska unija spodbuditi širjenje prostovoljnega 
integriranega sistema za spodbujanje podjetij k izboljšanju svojih proizvodov in za dosego 
višjih standardov energetske učinkovitosti in prijaznosti do okolja. 

Odzivi trga v zvezi z znakom za okolje so si nasprotujoči. Izkušnje skoraj desetih let, odkar 
obstaja podeljevanje tega znaka, kažejo, da je treba odločneje ukrepati glede nekaterih 
bistvenih vidikov sistema.

Po eni strani si vse več podjetij iz širokega obsega sektorjev želi pridobiti znak za okolje. 
Udeleženci na trgu se zavedajo dodane vrednosti znaka, ki jo ima zaradi neodvisnega 
dodeljevanja, kar cenijo potrošniki, ki so zdaj bolj dojemljivi za vprašanja socialne 
odgovornosti podjetij do varovanja okolja. 

Poleg tega je prednost znaka za okolje tudi v možnosti njegove uporabe na evropski ravni, 
česar se številna podjetja že zavedajo in si tega pravzaprav želijo.

Vendar za razliko od drugih evropskih znamk, znaka za okolje mnogi ne poznajo: ni 
prepoznan njegov pomen in s tem ekološke značilnosti, za katere se zavzema. Evropska 
znamka je manj razširjena in poznana, kar je pravzaprav mogoče ugotoviti že tako, da se jo 
primerja z nacionalnimi znamkami, ki imajo podobno nalogo.

Udeleženci v sektorju in nevladne organizacije pa nekoliko kritizirajo zelo dolgotrajno 
sprejemanje meril (kar lahko traja tudi več kot štiri leta) in neusklajenost sprejetih meril za 
podobne kategorije proizvodov.

Poleg tega znak za okolje ni usklajen s podobnimi znamkami, ki v nekaterih primerih za 
enake kategorije proizvodov uporabljajo različna merila in so bolje sprejeti kot znak za 
okolje. 
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Komisija je za reševanje teh težav predstavila nov predlog resolucije, ki ga poročevalec v 
večjem delu podpira. 

Predlog uvaja številne spremembe v zvezi s sprejemanjem meril in nov sistem za podeljevanje 
znaka. 

Stari sistem, ki zahteva podpis pogodbe med pristojnim organom in upravljavcem se zamenja 
s sistemom za registracijo. 

Dodane so določbe za izboljšanje usklajenosti z nacionalnimi sistemi podeljevanja 
certifikatov. 

Za olajšanje pristopa na več ravneh so številni akterji, in sicer Komisija, države članice in 
udeleženci v sektorju pooblaščeni, da spodbujajo sistem in imajo vodilno vlogo pri 
oblikovanju in določanju meril.

Predlog Komisije uvaja številne nove kategorije proizvodov, vključno s kategorijami  
proizvodov predelane hrane ter ribištva in ribogojstva.

Predlog poročevalca:

Poročevalec je na predlog vložil številne spremembe, ki temeljijo na treh smernicah: 

- ohraniti zaupanje potrošnikov v visoke standarde ekološke kakovosti, ki jih predstavlja 
znak za okolje; 

- povečati razširjenost znaka za okolje s pomočjo ukrepov za povečanje ozaveščenosti 
potrošnikov in povečanjem števila ustreznih kategorij proizvodov; 

- zagotoviti postopek za potrditev meril, ki bo lahko sledil spreminjanju časa in stopnji 
inovacij proizvodov na trgu, hkrati pa ohranil okoljsko odličnost in vključil vse 
udeležence sektorjev in zainteresirane strani; 

Poročevalec je odpravil omembo proizvodov predelane hrane, ribištva in ribogojstva na 
podlagi tega, češ da ni priporočljivo različno obravnavati teh kategorij proizvodov, še manj pa 
uvesti različna pravila za proizvode predelane in nepredelane hrane. Treba je tudi paziti, da ne 
pride do zamenjave z ekološkimi proizvodi. 

Zato se zdi najbolje, da se odločitev, ali se znak za okolje dodeli eni ali drugi vrsti 
prehrambenih proizvodov, prepusti strokovnjakom: le tisti z ustreznim tehničnim znanjem 
lahko ocenijo stopnjo prijaznosti do okolja prehrambenih proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem krogu . 

V zvezi z novim postopkom je nujno treba pojasniti, da je treba pred registracijo novih 
proizvodov za pridobitev znaka za okolje preveriti, ali obstajajo resnična merila, t.j. preveriti 
je treba več kot zgolj dokumentacijo. Poročevalec je zato s posebnim predlogom spremembe 
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ponovno uvedel pojem predhodnega pregleda, ki ga je treba opraviti pred podelitvijo znaka za 
okolje. 

Ker je označevanje proizvodov z rožo znaka za okolje prostovoljno, potrošniki pa imajo 
visoka pričakovanja glede takih proizvodov, je poročevalec ponovno uvedel določbo, s katero 
se znak za okolje ne sme podeliti proizvodom, ki vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje 
potrošnikov ali okolje. 

Za ohranitev kredibilnosti sistema podeljevanja znaka za okolje, je bistveno ohraniti splošno 
načelo varovanja zdravja potrošnikov in okolja za proizvode s tem znakom. 

Kljub temu poročevalec, ki se zaveda, da bi prepoved lahko omejila možnosti za podeljevanje 
znaka za okolje širši skupini kategorij proizvodov, predlaga, da bi lahko Komisija preko 
postopka komitologije in za posebne kategorije proizvodov uvedla upravičena odstopanja od 
zgoraj omenjenega načela.

Poleg tega poročevalec meni, da je treba, glede na to, da se zakonodajni okvir EU (REACH, 
GRIS, itd.) vedno bolj usmerja k zmanjšanju izvajanja poskusov na živalih, zgoraj omenjeno 
načelo vključiti tudi v prostovoljni sistem znaka za okolje, katerega smisel je razvoj in 
podeljevanje certifikata proizvodom, ki ustrezajo najvišjim okoljskim standardom.

Mnogo udeležencev v sektorju je kritičnih glede postopka potrjevanja meril za določen 
proizvod, saj je dolgotrajen, ko pa so kriteriji končno odobreni, zaradi tržnih trendov hitro 
zastarajo.

Glede tega so predlogi poročevalca dvoplastni: 

– uvedba največ 180 dni dolgega obdobja med zaključkom ocene in sprejetjem meril 
Komisije, da se zmanjša zamudnost pri potrjevanju meril; 

– uvedba poenostavljenega in krajšega postopka pregleda za manjše spremembe meril (glej 
novo prilogo).

Glede promocijskih dejavnosti (nekdanji člen 12 uredbe) meni, da je treba izboljšati 
obveščanje potrošnikov in organizirati kampanje ozaveščanja, hkrati pa sklade EU uporabiti 
tudi za svetovanje podjetjem o praktičnih vidikih registracije kategorij proizvodov.

Prav tako je nujno treba nameniti posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem, 
povečati njihovo ozaveščenost o znaku za okolje in jim pomagati pri odločanju glede meril, 
pri tem pa upoštevati njihove posebne potrebe. 

Na koncu poročevalec meni, da je znak za okolje izjemno uporabno orodje za izboljšanje 
prijaznosti evropskih proizvodov do okolja ter spodbujanje raziskav in tehnoloških inovacij.

Treba si je prizadevati, da se zagotovijo pravilni dejavniki, ki upoštevajo ekološke značilnosti 
proizvoda ali storitve v celotnem življenjskem krogu. Potrebna so merila, ki so zanesljiva in 
jih ni mogoče izkriviti, da se zagotovi odličnost proizvoda skozi njegov celotni življenjski 
krog in ohrani zaupanje potrošnikov v znamko znaka za okolje. 
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